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HOTĂRÂRE 

privind modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul ”Modernizarea 

iluminat public strada Principală în sat Drâmbar, comuna Ciugud, județul Alba” 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară din data de 22.04.2021; 

 Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico 

financiari ai investiției cu titlul ”Modernizarea iluminat public strada Principală în sat 

Drâmbar, comuna Ciugud, județul Alba”, inițiat de către primarul comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate nr.2806/2021 al Consilierului primarului comunei Ciugud;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 

finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț; 

Având în vedere:  

-  Proiectul tehnic pentru investiția „Modernizare iluminat public strada princiaplă în sat 

Drâmbar, comuna Ciugud”, realizată de către SC ENCI INSTAL SRL; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciugud nr. 9/2018  privind privind aprobarea 

documentației faza SF pentru investiția „Modernizare iluminat public strada Principală în sat 

Drâmbar, comuna Ciugud” 

Ținând cont de prevederile: 

-   art. 129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare;    

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliu Local al comunei Ciugud  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-financiari ai investiției cu titlul 

”Modernizarea iluminat public strada Principală în sat Drâmbar, comuna Ciugud, județul Alba”, în 

conformitate cu proiectul tehnic anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica 

- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 
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- Compartimentului  Consilierul Primarului;  

           - Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează p. secretar general 

 

 

 

Ciugud, 22.04.2021 

 Nr.45 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 


